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Zakopaný poklad
Každý člověk prožívá nějaké trápení, něco co ho bolí, co se nedaří. Může to být bolest
fyzická (nemoc,…) nebo nějaké neporozumění či ublížení mezi lidmi. V jednom rozhovoru mi jedna dobrá duše řekla, co všechno již udělala pro to, aby jí bylo lépe. Navštívila různé doktory, vyzkoušela nejrůznější léky, recepty, rady, chystala se již poněkolikáté
navštívit léčitele. Zeptal jsem se jí, zda je pokřtěná a zda žije také se svátostmi, které
Kristus skrze církev nabízí k posile našeho života. I když byla pokřtěná a v raném mládí
praktikující věřící na tuto možnost nemyslela. Snad proto, že svátosti jsou zdarma a svěřený čas si tak bohatě naplnila, že z něj pomalu ale jistě vyškrtla ten hlavní kořen, ze kterého náš život čerpá. Říká se: „Lékař léčí, Pán Bůh uzdravuje.“
Když zalistuji křestními matrikami, je
tam často celkem bohatý výčet těch, kteří
byli předáni do Boží náruče. Bůh je věrný, ale to člověk často zapomíná
a vydává se různými jinými směry, které
jsou jen náhražkou, často i finančně nákladnou a zkouší jiné cesty. (ovládání
energií, čakry, výběry z různých jiných
náboženství, doporučení a rady kamarádů,…) Je to slabost a snad i zvědavost
člověka, a když pročítáme Bibli najdeme
tam mnoho podobných případů. Prorok
Jeremiáš tuto lidskou snahu hledat
záchranu všude možně jen ne u Boha vyjadřuje slovy: „Dvojí zlo spáchal můj lid: opustili mne, zdroj živých vod, a vytesali si cisterny, cisterny rozpukané, jež vodu neudrží“
(Jer 2,13) Ve své veliké lásce a respektu k naší svobodě nám však Bůh všechno toto
bloudění umožňuje, i když nám zároveň velice jasně říká v 1.přikázání: „Nebudeš mít
jiného Boha mimo mne.“
Zkusme věnovat také trochu síly a času k tomu, abychom zjistili, kam vlastně patříme
a pro co žijeme. Nehledejme pracně záchranu všude okolo, když je na dosah a je často
jen zakopaným pokladem, zahrabanou studnou s pramenem živé vody, která může tryskat v životě každého z nás. Tím nechci říci, že člověk věřící v Boha, křesťan nemá žádné
problémy (starosti, nemoci). Bere však život s důvěrou v Boha, který ho má rád, a když
prožívá něco těžkého, tak také dává sílu a neopouští. Dokonce následuje Krista, který
sám nesl kříž, a tak dal smysl a význam i našemu utrpení, když ho neseme ve spojení
s Ním. Jak si připomínáme o Velikonocích: křížem to nekončí, Kristus vstal z mrtvých.
A to je naše naděje!
P. Pavel Sobotka

Vāivotì máme mnoho povinností, øešíme spoustu vìcí. Vpodstatì je jen dvojí, èeho je tøeba, a co vzákladu øeší celý āivot:
Milovat Boha nade všech
všechno a bliāního jako sám sebe. Aby to kaādý znás objevil, to Vám ze srdce pøejeme
P. Jan Richter, P. Marek Dunda, P. Milan Plíšek, , P. Pavel Sobotka, P. Petr Václavek
jáhen František Øezníèek a sleèna katechetka Táòa Dohnalová

Slovo o. Nika
Milí farníci, tak už se nám blíží VELIKONOCE. Pro křesťany jsou to ty největší svátky,
protože oslavujeme naše vykoupení – záchranu před peklem. Ježíš za nás na kříži položil
svůj život, byl pohřben, ale v hrobě nezůstal a třetího dne vstal z mrtvých. Zvítězil nad
smrtí. Nebojme se k Pánu Ježíši přiblížit, protože kdo ho nalezne, ten se už nemusí smrti
bát. Přeji vám, aby také váš život prozářilo jeho světlo.
Máme už čtvrtinu roku za sebou. Na počátku roku proběhla tříkrálová sbírka a výsledek
z obou farností – Jeníkova i Zabrušan činil 19 316 Kč. Všem dárcům patří veliký dík.
Když byli na Moravě jarní prázdniny, odjel o. Marek s dětmi na několik dní do Jeníkova. I přes mírnou zimu se jim podařilo jeden den věnovat lyžování. Jeníkovské děti jely
zase na Moravu v době jarních prázdnin Ústeckého kraje.
V dubnu, týden po velikonočním pondělí – 28. 4. bude ve farnosti
Adorační den. V 11 hodin začneme vystavením Nejsvětější
svátosti. Do 16 hodin bude příležitost k soukromé modlitbě,
v 16 hodin zakončíme mší svatou. Je dobré tuto možnost využít a
nějaký ten čas pobýt v Boží blízkosti. Je to čas nejen ke ztišení, ale
také možnost si od Boha vyprosit pomoc. Třeba s tím, co sami
nezvládáte.
Víkend předtím od 25. 4. do 27. 4. proběhne ve Vranově nad Dyjí celostátní setkání
Společenství čistých srdcí. V neděli 27. 4. proběhne v Šafově (na Vranovsku) od 15 hodin již třetí kulturní odpoledne. Minulý rok reprezentovali jeníkovskou farnost děti. Najde se letos někdo, kdo si udělá výlet na Moravu a vystoupí s krátkým (7 minutovým)
zábavným programem?
V květnu se koná již 10. pěší pouť z Prahy do Jeníkova. Přijďte toto výročí prožít (nebo spíš projít) s námi. Začínáme ve středu 14. 5. v Praze. Přidá se někdo? Ubytování je
vždy pod střechou na vlastní karimatce ve svém spacáku. Je možno se kdekoli k pouti
připojit. Zavazadla veze doprovodné vozidlo. Jídlo s sebou.
V červnu potom následuje cyklopouť z Přímětic do Jeníkova. Hlaste se u o. Pavla Sobotky tel.: 731402650. Cyklisté vyrážejí v neděli 15. 6. Do Jeníkova dojedou ve středu
18. 6. To bude také na jeníkovské faře setkání kněží teplického vikariátu. Doufám, že se
nám podaří sejít se společně na mši svaté v 10 hodin, tak jak tomu bylo i loňský rok.
V neděli 29. 6. oslavíme mší svatou v kostele v 10 hodin naše patrony sv. Petra a Pavla.

Noc kostelů
Srdečně Vás zveme na Noc kostelů v pátek 23. 5.
2014 v kostele svatých Petra a Pavla v Jeníkově. A
na co se můžete těšit? I letos bychom Vám rádi nabídli prohlídku kostelní věže, také bychom více
chtěli přiblížit Bibli - knihu, ve které k nám
promlouvá Bůh, který chce štěstí a dobro každého
člověka. Budete mít možnost přijít se pomodlit za
rodinu, děti, odevzdat těžkosti a trápení nebo jen z
vděčnosti poděkovat Pánu Bohu. Noc kostelů začne
hrou pro děti.
Udělejte si čas a přijďte. Těšíme se na každého z Vás.

FATYM Vranov nad Dyjí ve spolupráci s Kolpingovou rodinou Štítary
vyhlašuje prázdninové dobrodružství: Letní

tábor pro děti a mládež

turnus A pro děti a mládež 12 - 15 let
5. 7. - 12. 7. ve Vranově nad Dyjí na téma Svatý Pavel
hlavní vedoucí: Petr a Martina Křížovi
turnus B pro děti 8 - 10 let
5. 7. - 12. 7. v Olbramkostele na téma Hon za klíči k pokladu
hlavní vedoucí: katechetka Táňa Dohnalová
turnus C pro děti 5 - 7 let (předškolní věk)
12. 7. - 19. 7. v Olbramkostele na téma Z pohádky do pohádky
hlavní vedoucí: katechetka Nazareta
Cena tábora je 1000,- Přihlášky odevzdávejte do 15. 6. včetně nevratné zálohy 200,Přihlášky odevzdávejte u Táni Dohnalové mobil: 731 402 748
email: MarieAntonina@seznam.cz

Závazná přihláška na letní tábor
Zakroužkujte:
turnus A (5. 7. - 12. 7.) Svatý Pavel
turnus B (5. 7. - 12. 7.) Hon za klíči k pokladu
turnus C (12. 7. - 19. 7.) Z pohádky do pohádky

Jméno a příjmení:...........................................

Datum narození:.......................

Přesná adresa:................................................................................................................
Současná třída:........................
Jméno rodiče:.......................................
Zdr. stav dítěte (popř. užívané léky):……………………………..
Telefon na rodiče:................................... ..........................................
E-mail na rodiče:....................................

Podpis rodičů: ...................................
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Khon projížděl jedním městem, a protože tam vydělal větší obnos peněz, poprosil místního rabína, zda by si je u něj nemohl uložit, dokud se tudy nebude vracet na zpáteční
cestě. Rabín souhlasil, ale dodal k tomu: „Dovolí mi, abych k uložení těch peněz přibral
dva svědky?“
„Ale, rabi,“ ohradil se Khon, „to snad nebude třeba. Já jim naprosto důvěřuji, že mi ty
peníze vrátí.“
„Ne, ne,“ řekl rabín, „jen ať je všechno podle pravidel. Zavoláme Roubíčka a Pinchase.“
Do místnosti vstoupili dva starší muži a svědecky stvrdili předání peněz. Khon spokojeně pokračoval v obchodní cestě. Když se pak vracel, zastavil se v tom městě u rabína pro
uložené peníze.
„Jaké peníze?“ podivil se rabín.
„Přece ty, které jsem si zde uložil!“ zamračil se Khon. „Ještě u toho byli dva svědkové.“
„Jací svědkové?“ zeptal se rabín překvapeně.
„Přece Roubíček a Pinchas!“ rozzlobil se Khon.
Zavolali tedy oba svědky a rabín se jich zeptal, zda si u něj Khon ukládal nějaké peníze.
„Ó nikoli. O ničem takovém nevím.“ pravil Roubíček.
„Toho pána jsem jaktěživ neviděl.“ dušoval se Pinchas.
Khon už propadal zoufalství, ale jen co se za svědky
zavřely dveře, rabín vytáhl ze šuplíku obálku a říká:
„Tady mají ty peníze, co si u mě schovali. Já jim jenom
chtěl ukázat, mezi jakou pakáží tady musím dělat
rabína.“
Uvedená anekdota vykresluje, jak může vypadat takové křivé svědectví. Osmé přikázání
Desatera totiž zakazuje právě taková vydávat a požaduje dodržovat přísahu. „Nevydáš
proti svému bližnímu křivé svědectví.“ (Ex 20,16) Ježíš říká: „Slyšeli jste, že bylo řečeno
předkům: Nebudeš přísahat křivě, ale splníš Pánu své přísahy.“ (Mt 5,33). Do tohoto
přikázání nespadá jen negativní vymezení vůči lži, ale obsahuje i imperativ pro hledání
pravdy.

Co je pravda?
Když stál Ježíš u soudu před Pilátem Pontským, definoval své poslání, že „přišel na
svět, aby vydal svědectví pravdě,“ na což se
ho zeptal Pilát snad s trochou cynismu: „Co
je pravda?“ Když odhlédneme od teologického poselství, které stojí na prvním místě
evangelijních sdělení, můžeme otevřít filosofické pojetí pravdy. Extrémní skeptik by
třeba tvrdil, že pravda není poznatelná.
Pokud by však takový výrok považoval za
pravdivý, popíral by sám sebe. Minimálně
tedy můžeme rozpoznat lež a odvrácení se
od ní je prvním krokem na cestě k pravdě.
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Stále použitelnou definicí pravdy je výrok svatého Tomáše Akvinského: „Pravda je shoda skutečnosti s poznáním.“ Moderní filosofie
však odhaluje limity jednak samotného poznání skutečnosti, jednak
vyjádření takového poznání. Pohybujeme se v řádu stvořených věcí a
k dokonalému poznání pravdy můžeme dojít až u samého zdroje
pravdy, jímž může být jedině sám Bůh. V praktickém životě je tedy
dobré rozlišovat mezi vědou, vírou a osobním přesvědčením. Věda
má rozumové postupy, které minimalizují možnost omylu, opakovaně
prověřuje pozorování i metodiku výpovědí o popisovaných jevech a
stanovuje kritéria pro věrohodnost předkládaných teorií. Víra vychází z živé touhy po
pravdě, ke které má stvoření směřovat, dává životu smysl, který samotné stvoření přesahuje. „Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme.“ píše se v listě Židům (Žid 11,1). Osobní přesvědčení je pak souhrn našich dojmů, ověřených i neověřených zpráv, tužeb, zkušeností a úvah. Rozlišit, proč někdo fandí Spartě, nebo Slávii, by si vyžádalo značné
úsilí a stejně by se nedalo zjistit, zda je jedno
správnější než druhé. Opatrnosti napomáhá
poučka historiků: Ad fontes! – K pramenům!
Tedy že člověk si má uvědomit věrohodnost
informace na základě zdroje, ze kterého
pochází, jít co nejblíže ke zdroji a citovat
prameny. Pravdě často lépe prospěje
nepřeposílat informace ze zdrojů typu „jedna
paní povídala.“

Na pravdě Boží
Pravda, stejně jako dobro, či krása stojí nade všemi kategoriemi stvořených věcí – jsou
to vlastnosti, které můžeme v plnosti přisuzovat Bohu. Bůh není pravdivý stejným způsobem jako pravdivost různých výroků – On je sama dokonalá Pravda, jak to dosvědčuje
i Starý zákon: „Bůh je pramenem každé pravdy.“ (Př 8,7)
Boží pravda se zcela zjevila v Ježíši Kristu, který je plný milosti a pravdy“ (Jan 1,14).
On je „světlo světa“ (Jan 8,12), on je Pravda (Jan 14,6). „Každý, kdo v něho věří nezůstává v temnotě“ (Jan 12,46). Ježíšův učedník zůstává věrný jeho slovu, aby poznal
pravdu, která ho osvobodí a posvětí. Následovat Ježíše znamená žít v „Duchu pravdy“
(Jan 14,17), kterého Otec posílá v jeho jménu a který „uvede do celé pravdy“ (Jan
16,13). Své učedníky Ježíš učí bezvýhradné lásce k pravdě: „Vaše řeč ať je ano, ano –
ne, ne“ (Mt 5,37). (KKC 2466)
Je-li Bůh Bohem, nemůže v něm být žádné zlo, tedy
nemůže ani klamat. Při čtení Bible, Božího slova, však
může čtenář narážet na obtížné, až šokující pasáže,
které tento Boží obraz na první pohled popírají. U
těchto úryvků je dobré zvážit souvislosti doby, ve které text vznikal, adresátů, k nimž se obracel, a žánru,
který byl použit. V pochopení těchto souvislostí nám
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mohou pomoci odborné výklady biblistů. Primitivnější pojetí víry, které hledá jistotu ve
fundamentalistickém výkladu Písma svatého, plodí například s vědou neslučitelné teorie
o vzniku vesmíru jako kreacionismus, či inteligentní design.
Americký dokument Intelligent design on trial, přístupný na YouTube, odhaluje „inteligentní design“ coby maskovaný kreacionismus. Těžko si představit, že by podobný podvod mohl posloužit šíření Božího království.

Porušování pravdy
Jazyk je tělesný orgán, který má ke vnějšímu hříchu snad nejblíže a nejčastěji. Osmé
přikázání lze však překračovat mnoha dalšími prostředky a na mnoha úrovních. Nejblíže
původnímu znění osmého přikázání je hřích křivého svědectví a křivé přísahy. Jak jsme
si připomínali u druhého přikázání, Kristus učí vůbec nepřísahat, a přesto jsou přísahy
součástí našeho náboženského i světského života. Svědectví u soudu rozhoduje o vině, či
nevině souzeného a křivé svědectví by bylo těžkým prohřeškem proti spravedlnosti.
U rodinných příslušníků však bývá respektováno právo na odmítnutí výpovědi.
Častějším případem, bohužel až příliš častým, je hřích proti dobré pověsti bližního. Stává se vinným:
 opovážlivým úsudkem ten, kdo byť
i mlčky, připustí jako pravdivou
nějakou mravní vinu u bližního bez
dostatečného důkazu;
 nactiutrháním ten, kdo bez objektivně
platného
důvodu
odhalí
chyby
a prohřešky druhým osobám, které je
neznají;
 pomluvou
ten,
kdo
tvrzeními
odporujícími pravdě škodí dobré pověsti
druhých a dává příležitost k mylným
úsudkům o nich. (KKC 2477)
V případě nactiutrhání si lze všimnout, že pravda sama může být i zraňující, proto je
vždy zapotřebí, aby byla ve spojení s láskou. Jinak se může stát i holí v ruce nenávisti.
Láska v pravdě pak zamezuje i opačnému případu: lichocení, pochlebnictví a přitakávání. Ty se můžou stát i těžkým proviněním, podporují-li neřesti nebo těžké hříchy (srov.
KKC 2480). Lichocení je všední hřích, když se rodí z touhy být milý, vyhnout se nějakému zlu, čelit nějaké nutnosti, dosáhnout dovolených výhod.
Přímým popřením pravdy je lež. Sv. Augustin o ní říká: „Lež spočívá v tom, že člověk
říká nepravdu s úmyslem oklamat.“ Závažnost lži se měří podle povahy pravdy, kterou
zkresluje, podle okolností, úmyslů lháře, podle škod způsobených těm, kteří jsou jejími
oběťmi. Lež sama o sobě je pouze všedním hříchem, stává se však smrtelným, když těžce poškozuje ctnost spravedlnosti a lásky. (KKC 2484) Není tedy závažným hříchem
zdvořilostní lež. („Ale ovšem, že ti to sluší...“)
Právo na sdělení pravdy není bezpodmínečné a je třeba zvážit její sdělení s ohledem na
přikázání bratrské lásky. Jednou jsem byl s maminkou v restauraci, kde nám uvařili ne
příliš povedené jídlo. Při placení se servírka zeptala, zda nám chutnalo. Maminka
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nechtěla servírku zarmoutit, a tak řekla: „Bylo to jako od babičky.“ Teprve, když spokojená servírka odešla, dodala: „Babička vařila strašně...“
Existují i různé druhy tajemství, která mají jsou různou měrou přísně střežená. Nejsilnější je zpovědní tajemství, které nesmí být vyzrazeno nikdy a žádným způsobem. Světci
jako Jan Sarkander raději podstoupili mučení a položili život, než aby zpovědní tajemství prozradili. Služebním či profesním tajemstvím jsou vázáni politikové, vojáci, lékaři,
právníci atd. Důvěrná sdělení, učiněná pod pečetí tajemství mají být uchovávána, kromě
výjimečných případů, v nichž by dodržení tajemství mělo tomu, kdo je svěřuje, komu
bylo svěřeno nebo třetím osobám způsobit velmi těžké škody, kterým lze zabránit pouze
rozšířením pravdy. Soukromé informace, škodlivé druhým, nemají být rozšiřovány bez
závažného a přiměřeného důvodu, i když nebyly svěřeny pod pečetí tajemství. (KKC
2490-2491)

Novodobé neduhy
Lhaní v moderní době požívá často překvapivé úrovně tolerance. Už si téměř zvykáme
na lži u politiků (např. různí prezidentové), reklama z větší části rezignovala na nějaký
vztah k realitě a lhaní o věku při registraci dětí na Facebooku rovněž málokoho pobouří.
(V prohlášení práv a povinností, bodu 4.5 se píše: Nebudete službu Facebook používat,
pokud je vám méně než 13 let) V internetovém prostředí rovněž velmi snadno páchá řada
nepravostí, k nimž svádí větší anonymita: urážlivé komentáře v diskusích, kyberšikana,
podvádění skrze vícero účtů, neuvážlivé zacházení s osobními a intimními informacemi,
kopírování cizích prací a mnohé další. Pro děti je toto prostředí zvláště nebezpečné, protože ještě nemají natolik rozvinuté kritické myšlení, aby
rozeznaly pravdu od lži. Rodiče a učitelé by se měli s dětmi
účastnit přijímání multimediálních zpráv (z počítače, televize, tisku) – nikoli proto, aby znepřístupnili škodlivé vlivy,
ale aby je naučili je rozlišovat a zacházet s nimi.
V naší zemi, kde jsou ve zvláštní úctě akademické tituly,
rezonují také skandály ohledně falešných, či podezřele
rychle nabytých diplomů bakalářů, magistrů a doktorů.
V různých případech se politikové ani neobtěžovali si
falešný diplom opatřit a používali titul čistě imaginární.

Umění – odlesk Boží krásy
Vyjádření pravdy naráží někdy na nedostatečnost slov. Proto Bůh dává člověku rozmanité bohatství múz, jejichž pomocí může povznášet srdce a vést k nekonečné Boží kráse,
jejíž odlesky dovoluje vnímat v lidských dílech. Člověk stvořený k obrazu Božímu
v umění napodobuje Stvořitele, nakolik je schopen vtisknout do svého díla pravdu a krásu. Církev si zvláště cení posvátného umění, které vede ke klanění, k modlitbě a k lásce
Boha Stvořitele a Spasitele. Nová doba si ovšem dává záležet na tom, že se dá velmi
rozmanitě hřešit i na poli umění. Za umění se prohlašuje například neustlaná postel, série
barevných koleček, nebo krvavá jatka. Inu, proti gustu... pomožme mu tam!
jáhen Daniel

Na jarních prázdninách ve Vranově nad Dyjí
Od pondělí 3. 3. do pátku 7. 3. měly děti z Jeníkova jarní prázdniny. I letos jsme je společně strávili, tentokrát však na jihu naší vlasti - ve Vranově nad Dyjí. A protože jsme se
nemohli dočkat, vyrazili jsme již v sobotu. Hráli jsme pexeso; uhodni na co teď myslím
a také jsem vyhlásila soutěž o "nejzamračenější" obličejík, ve které vyhrály všichni, kteří se zúčastnili. Navečer jsme dorazili do Vranova, navečeřeli se a poslechli si povídání
o. Marka o Marii, sestře Lazara.
Další den, po mši svaté, jsme se ve Štítarech zúčastnili masopustního průvodu (v té době
ještě nebyla doba postní). A musím říci, že se toho děti ujaly opravdu úžasně. Téměř u
všech domů říkaly básničku, kterou jsme se během cesty učili, obcházely domy, a někteří dokonce vyzkoušely více než jednu masku. Do kroku a k poslechu hrála kapela a od
místních lidí jsme dostali koblížky, cukroví... což děti velmi ocenily:-). Po masopustním
dovádění jsme se výborně najedli a večer nás čekal animovaný film Ben Hur.
V pondělí jsme spolu navštívili manžele Jírovi. Paní Magda nám udělala výborný pohár
a děti ocenily kočku Žandu. Podívali jsme se i na přehradu. Nechyběly ani hry...
V úterý jsme si pouštěli fotky z táborů a jiných akcí, také jsme se podívali na film Letopisy Narnie, o kterém jsme si potom více pověděli. Vyráběli jsme motýlky, které jsme
potom s radostí darovali všem, s kterými jsme jarní prázdniny na faře ve Vranově trávili.
V úterý jsme také spolu prožili mši svatou a o. Nik nám vyprávěl o Pánu Ježíši a o popeleční středě, která byla před námi.
Na popeleční středu naše jarní prázdniny ve Vranově skončili. Dopoledne jsme stihli
trošku uklidit, nasloženkovat několik časopisů Milujte se! a hurá směr Jeníkov.
s.k. Táňa

X. PĚŠÍ POUŤ Z PRAHY DO JENÍKOVA

středa 14.5. – neděle 18. 5.
Středa 14. 5.
• úvodní mariánská pobožnost v 1900 u chrámu svatého
Víta v Praze. Nocleh v Praze.
Čtvrtek 15. 5.
• v 645 zahájení v kostele sv. Karla Boromejského u
nemocnice pod Petřínem – mše svatá
• nocleh v obci Nelahozeves (cca 30 km)
Pátek 16. 5.
• odchod v 700, nocleh v obci Libochovice (cca 30 km)
Sobota 17. 5.
• odchod v 700, nocleh v obci Kostomlaty (cca 25 km)
Neděle 18. 5.
• odchod v 730
• cca 1300 poutní mše svatá v Jeníkově
• oběd a zakončení

Exercicie? To si nemohu dovolit!
Chtěli bychom se s Vámi podělit o zkušenosti, inspirovat Vás
a povzbudit, abyste s důvěrou v Boží pomoc absolvovali
exercicie. My jsme se zúčastnili pro maminky Mariánek a
Soluňáků, které vedl P. Marek Dunda. Téma: Věřím každý
den. Tomuto rozhodnutí předcházelo několik bodů: potřebuji
vypnout, vypadnout ale hlavně potřebuji načerpat a znovu
dobít do dalších dnů. Roky jsme oddalovali účast duchovního cvičení. Čas běžel, a cítili jsme touhu po duchovním povzbuzení, naučit se být sama se sebou. V hlavě bleskne
myšlenka co doma? Co rodina? Co děti? Pane Bože,
poraď…. A je jasno, díky hodným lidem co máme kolem
sebe se jede!! Přiznám se, obávaly jsme se, že nebudeme rozumět některým z úvah, že
nezvládneme ztišení a rozjímání. Ale opak byl pravdou. Chvílemi to bylo obtížné. Ale
s Boží pomocí jsme to zvládly. Na duchovním cvičení jsme byly po prvé, bylo nás asi 30
maminek z různých koutů. Všem bychom Vám přáli prožít tu krásnou atmosféru, jako
kdybychom se znali odjakživa. Veliký dík otci Marku Dundovi za to, jak úžasně jeho
promluvy a úvahy nás každou oslovily a vzbudily touhu po svátosti smíření. Také chceme poděkovat rodičům otce Marka, jak se o nás hezky starali. Pán Bůh zaplať za vše.
V neděli odpoledne jsme se rozloučili a rozjeli jsme se za rodinami domů. Dá-li Pán, a
vy budete chtít, tak se všichni i další můžeme za rok zase sejít. Je dobré oslovit věřící i
z okolí. Modlíme se, aby exercicie byly pro všechny přínosné jako pro nás.
Maminky: Anna a Ludmila

Modlit se za déšť?
Děti v náboženství se občas diví, když chci v modlitbě prosit za déšť.
Už jsou zvyklé si všechno koupit v Kauflandu. A tak jim vysvětluji, že
když na pole nezaprší, tak obilí nevyroste a chleba nebude. Někdo
řekne: „Zaprší jinde, obilí k nám dovezeme…“ Hmm – taky řešení.
Prorok Ageus říká k tématu: „Sejete mnoho, a sklízí se málo. Pachtíte
se za mnoha věcmi a máte z toho málo. Proč se to děje? Protože můj dům je v troskách,
zatímco vy se staráte každý jen o svůj dům. Proto nebe nad vámi zadrželo rosu a země
zadržela svoji úrodu. Přivolal jsem sucho na zemi i na hory, na obilí i na vinný mošt a
na čerstvý olej, na všechno, co přináší role, také na lidi i na dobytek, na všechno, co se
rukama vytěží.“ Není to tak trochu taky náš případ? Proto: Modleme se!
P. Jindřich Čoupek

Ten kdo v Boha věří,
věří, vidí,
že Pán jeho cesty řídí

Slůvko pro děti
Milé děti, dnes vám budu vyprávět o veliké lásce Pána Ježíše k nám lidem.
Když Pán Ježíš chodíval po naši zemi, mělo ho mnoho lidí velmi
rádo. Uzdravoval je, povzbuzoval, těšil, odpouštěl hříchy a ukazoval
každému člověku jak žít, aby byl šťastný. Byli však lidé, kterým se
nelíbilo nic z toho, co Pán Ježíš dělal. Hledali důvody, aby ho mohli
dát do vězení nebo dokonce i zabít. A proto byli na Pána Ježíše
posláni vojáci.
Těsně před velikonočními svátky vojáci Pána Ježíše zajali, bičovali ho, plivali mu do
tváře, na hlavu mu nasadili korunu z trní a nakonec ho přibili na kříž. Nic z toho si Pán
Ježíš nezasloužil, vždyť nic zlého neudělal. Zemřel na kříži jakoby byl nějaký velký zločinec. Třetího dne však vstal z mrtvých a žije. On je přece Bůh! Stále žije a je s námi, ví
o nás, rozumí nám a touží po tom, abychom byli šťastní.
Má moc rád i Tebe. Každý den Tě vidí, každý den čeká, že i Ty
mu povíš, jak moc ho máš rád.
Tím, že za nás tolik trpěl, tím nám milé děti ukázal, jak se my
máme chovat, když někdo ubližuje nám. Jak se choval Pán Ježíš?
Mlčel, modlil se za ty, kteří mu ubližovali, věděl, že zlo se dá
přemoci jedině dobrem. Zve nás ke stejnému chování. I my
můžeme zlo přemoci dobrem. Například když děti uvidíte, jak je
někomu ve vaší škole ubližováno, můžete mu pomoci, nebo se na
někoho, kdo je smutný můžete usmát, nebo nadávku, kterou vám
někdo řekne nebudete oplácet... tím vším děláte velkou radost Pánu Ježíši a také zastavujete zlo. Pán Ježíš, který to vidí, si to všechno zapisuje do svého Božského Srdce a
jednou vám to všechno oplatí. A nezapomeň: Pán Ježíš žije a je stále s Tebou.
Táňa Dohnalová

Soutěž – malovaná přísloví
Vážení čtenáři, zašifrovaná otázka ve vánočním Zpravodaji
zněla: Jak se jmenovala žena velekněze Zachariáše? No
a odpověď, pak už byla jednoduchá: „Alžběta“. Výherci adventního šifrování jsou tři: Božena Pojerová (Kuchařovice),
Marie Pokorná (Přímětice) a Iveta Dočkalová (Znojmo).
Bohužel žádné další odpovědi ani nepřišly. Pro přemýšlivé hlavičky je nachystána další porce inteligentní potravy. Jedná se o
přísloví zapsaná obrázkovým písmem – zkuste je přečíst
a poslat jejich písemný zápis na email jáhna Daniela z Přímětic,
který je také autorem kreseb (daniel.blazke@gmail.com).

„Babičko, řekla byste mi, jak se odtud dostanu co nejrychleji do nemocnice?“ zeptal se
mladík jedné šedovlasé paní. – „Když mi ještě jednou řeknete babičko.“
Přiběhne Pepíček k mamince a brečí. „Co se ti stalo?“ – „Tatínek se
uhodil kladívkem do prstu.“ – „A ty proto pláčeš?“ – „No - já jsem se
původně smál.“
„Mamimko, čekáte dvojčata. Chcete znát jejich pohlaví?“ – „Ne,
nechám se překvapit. Jen mi povězte – jsou stejné?“ – „Ne.“
Jeden pilot říká druhému: „Pověz parašutistům, aby přestali
vyskakovat. Ještě jsme nevzlétli.“
„Pane vrchní, dal bych si to, co má ta paní u támhletoho stolu,” ukazuje v restauraci
host. Vrchní odběhne, po chvíli se vrátí a omlouvá se: „Promiňte, pane, ale budete si
muset objednat něco jiného. Ta paní to chce sníst celé sama.”
Přijde Pepíček do lékárny a říká: „Máte něco proti bolesti?“ „A co tě bolí?“ „Ještě nic,
ale táta si teď prohlíží moje vysvědčení.“
Silniční kontrola. Policista chce vidět na řidiči jeho doklady. Ten znechuceně: „Teda,
pánové, měli byste se líp mezi sebou domluvit. Jeden mi včera sebere papíry a druhej je
po mně dneska chce.“
„Potká starší paní na ulici plačícího chlapečka. „Co se ti stalo?“ Ptá se ho.
„Já jsem se ztratil.“ „No to nic“, chlácholí ho, „svoji adresu znáš?“ „Znám.
Franta zavináč volný tečka cézet.“
„Tak jsem se konečně dostal do televize.”
„A jak ses tam dostal?”
„Odšrouboval jsem zadní stěnu.”
Velikonoční farní zpravodaj vydalo pro Římskokatolickou farnost Jeníkov vedenou duchovním správcem P. Mgr. Janem
Richterem - otcem Nikem (mobil: 731 402 743) společenství FATYM (farní tým) VRANOV NAD DYJÍ a PŘÍMĚTICEBÍTOV. Kontaktní adresa: fara Jeníkov 1, PSČ 417 24
Zpravodaj vyšel v dubnu 2014 v nákladu 1000 výtisků. Příští vydání zpravodaje (již šedesáté sedmé) je plánováno jako prázdninové a vyjde, dá-li Bůh, v červnu 2014. Vytiskl A.M.I.M.S. - Apostolatus Mariae Immaculatae Matris Spei (česky: Apoštolát P. Marie Neposkvrněné - Matky Naděje). Rozdáváno zdarma do každé domácnosti farnosti (v Jeníkově, Oldřichově, Lahošti a Hudcově + Zabrušanech). Děkujeme všem, kteří nám jakýmkoliv způsobem pomáhají. Pán Bůh
zaplať! Text zpravodaje (a také jeho starší vydání) se nachází i na našich internetových stranách www.fatym.com.

Číslo účtu jeníkovské farnosti, kam můžete posílat dary na opravu střechy kostela je 184058097/0300
Pro vlastní potřebu

Internet: www.fatym.com (doporučujeme i naši televizi www.TV-MIS.cz)
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